
Dan is het Open Atelier echt iets voor jou. Het is dé 
manier om wekelijks je beeldende kwaliteiten extra 
te ontwikkelen! Je bent vrij om je eigen mooie 
dingen te ontwerpen en te maken. Kies daarnaast 
voor de Canisius Class Arts & Music. Tijdens deze 
lessen ontdek je wat je leuk vindt om te maken: 
film, theater, muziek, dans, beeldende kunst en/of 
vormgeving. In het derde leerjaar kun je jouw 
talenten gebruiken in de gezamenlijke creatie van 
een eigen musical.

Het Bètalab nodigt jou uit tot onderzoek bij onderwerpen uit 
de natuur en techniek. Ook ga je regelmatig op excursie. Dit 
kan zijn naar bedrijven in de buurt, maar ook een excursie naar 
Walibi waar je allerlei proeven in de achtbanen uitvoert.
Kies jij voor de Canisius Class Science & Technology? Dan 
ontwikkel je jezelf als onderzoeker en ga je creatief aan de slag 
met experimenten op het gebied van de bètavakken en ICT.

In de brugklas testen we je op aanleg en talenten. Vwo-leer-
lingen die bovengemiddeld slim zijn, noemen wij Meer Geta-
lenteerd (MGT). MGT-leerlingen kunnen aanpassingen in het 
programma krijgen. Vanaf klas 1 kun je deelnemen aan de 
masterclasses op de Universiteit Twente. Daarnaast is Canisius 
een Olympiadeschool. Dit betekent dat je mee kunt doen aan 
olympiades (wedstrijden) in vakken als biologie, aardrijkskunde 
en wiskunde. Wil jij ook bij de besten van Nederland horen?

Of je nu creatief, technisch, sportief of muzikaal bezig 
wil zijn: op Canisius kan het allemaal. Onze vwo’ers  
bieden we uitdagend onderwijs met vele extra’s. 
Deze extra’s noemen we plusactiviteiten. Daarnaast  
vinden we het belangrijk dat jij als vwo’er leert hoe  
je moet onderzoeken.

Open voor alle

VWO-talenten

Ben jij een toekomstige

Nobelprijswinnaar

of gewoon een slimmerik?
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Op de locatie Almelo bieden we je in de onderbouw buiten de 
lessen Engels “versterkt Engels” aan: Anglia. Hierbij ga je een  
lesuur per week extra werken aan de Engelse taal om op je eigen  
niveau certificaten behalen.  

Daarnaast kun je op de locatie Tubbergen kiezen voor Tweetalig 
Onderwijs (TTO). Als je TTO doet krijg je ongeveer 10 vakken 
in het Engels aangeboden. Wil je in de bovenbouw ook verder 
met versterkt Engels, dan kun je deelnemen aan Fastlane English 
(FLE). Verder kun je op Canisius ook kiezen voor het vak Spaans 
vanaf leerjaar 2 en heb je de mogelijkheid om voor de vakken 
Frans en Duits een internationaal erkend diploma te halen: Le 
DELF Junior en het Goethe-Zertifikat. Ga jij de uitdaging aan?

Vanaf leerjaar 2 krijg je op Canisius het vak economie. Economie 
is overal om je heen. Zonder dat je het beseft, wordt het dage-
lijks leven bepaald door economie. Alles wat met geld te maken 
heeft hoort bij dit vak. Je bekijkt niet alleen hoe je zelf met geld 
omgaat, maar je kijkt ook naar de Nederlandse en Europese eco-
nomie. 

Bij de Canisius Classes kun je kiezen voor Economics & Business: 
hier leer je over aandelen, beleggen en verantwoord onderne-
men. Je gaat als ondernemer van  
de toekomst aan de slag met  
het opzetten van een eigen 
bedrijf of winkel.

Natuurlijk worden er in alle leerjaren gymlessen gegeven, maar 
er is meer. Zo heeft Canisius een eigen volleybalschool. We doen 
mee aan de Nederlandse kampioenschappen voor scholieren en 
hebben al drie keer meegedaan aan het wereldkampioenschap 
volleybal voor scholieren.

Kies je voor de Canisius Class Sports & Lifestyle? Da ga je aan 
de slag met sport en een gezonde leefstijl. Je maakt kennis met 
trendsporten (zoals kinn-ball, ropeskipping) en krijgt te maken 
met het organiseren en uitvoeren van sportactiviteiten.  
Ook leer je veel over anatomie, EHBO en gezonde voeding.

In de bovenbouw kun je, naast de verplichte lessen gym, ook het 
vak “Bewegen, sport en maatschappij” kiezen.

Vind je

talen interessant?

Canisius is een partnerschool van 
verschillende scholen binnen en 
buiten Europa. Neem deel aan de 
vele projecten op Canisius die over 
de grenzen gaan of ga zelf mee op 
reis! Zo maak je kennis met andere 
colturen en leefgewoonten. 
Spannend en leerzaam!

Bij ons op school werk je 
met een laptop. Ook kun 
je in de bovenbouw 
kiezen voor het vak 
informatica. En wat dacht 
je van een gra-tis 
masterclass “Bouw je 
eigen app” of “het 
hacken van een 
computersys-teem” op 
de universiteit van 
Twente?

Vind jij computers ook zo leuk?

Sport

jij graag?

Hebben

geld, werk en handel

jouw interesse?

Wil jij de wereld ontdekken?
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