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Voorwoord

Welkom op de locatie Aalderinkshoek van het Pius X College!
Hallo groep 8’er!
Nog even en dan zit de basisschooltijd er alweer op. En dan moet je kiezen naar welke
middelbare school je gaat. Spannend zeg! Maar we helpen je graag een handje.
Lees dit boekje maar eens door.
Bij Pius X Aalderinkshoek willen we dat jij jezelf kan zijn. En dat je samen met je klasgenoten
een mooie tijd op de middelbare school hebt. Sfeer vinden wij heel belangrijk. Maar die kun
je natuurlijk niet voelen in een boekje. Kom langs om kennis te maken met onze school en
leraren. Wie weet ontmoet je dan ook al je toekomstige klasgenoten.
Maar voor nu: geniet van je laatste jaar op de basisschool!
Namens alle medewerkers van Pius X,
Mark Wagt,
directeur
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Pius X College

Pius X heeft twee locaties: Aalderinkshoek en Rijssen. Samen hebben we een breed aanbod
van niveaus en richtingen.
Locatie Aalderinkshoek: mavo - havo - atheneum/gymnasium (vwo) - tweetalig onderwijs
Locatie Rijssen: mavo - havo - atheneum/gymnasium (vwo)

Pius X College
Aalderinkshoek
gymnasium (met en zonder tto)
atheneum (met en zonder tto)
havo (met en zonder tto)
mavo

van Renneslaan
mavo (tgl)
vmbo-k
vmbo-b

Rijssen
gymnasium (klas 1-3)
atheneum (klas 1-3)
havo (klas 1-3)
mavo

Aalderinkshoek
Een prettige school waar kinderen in een veilige omgeving het beste uit zichzelf kunnen
halen. Dat is Pius X Aalderinkshoek. Naast de gewone lessen neem je deel aan ons talentenprogramma genaamd de PiusXpedition. Tevens kun je kiezen voor tweetalig onderwijs, Pius
Soccer College of een vak sneller of op een hoger niveau afsluiten. Heb je moeite met die lastige formules van wiskunde? Dan kun je natuurlijk ook extra lessen krijgen. Het gaat om jou!
Op locatie Aalderinkshoek zitten ongeveer 500 leerlingen, verdeeld over mavo, havo, atheneum en gymnasium. De meeste leerlingen komen uit Almelo. Maar ook kinderen uit de omliggende dorpen zitten bij ons op school. In de bovenbouw zitten ook leerlingen die de onderbouw in Rijssen hebben gedaan.
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Toelating en leerlijnen

Brugklas
Het eerste jaar kom je in een dakpanklas. Een wat? Ja, een dakpanklas. Een klas met twee
stromingen: mavo/havo, havo/vwo of atheneum/gymnasium. Zo ontdek je welk niveau het
beste bij jou past. En als je wilt kun je tweetalig onderwijs volgen. In het tweede jaar stroom
je door naar een mavo-, havo-, atheneum- of gymnasiumklas. We maken deze keuze op basis
van de cijfers die je in het eerste jaar haalt en de resultaten van de cito-volgtoets die je in
april maakt.

Gymnasium
Krijg je een vwo-advies? Dan kun je naar onze gymnasiumklas. Hier krijg je in het eerste jaar
twee uur Latijn per week. Om in een gymnasiumklas geplaatst te worden, is het belangrijk
dat je logische kunt denken en interesse hebt in de klassieke cultuur. Tevens wordt er een
advies gevraagd van je basisschool.

Na de brugklas
We houden voortdurend in de gaten of je op het passende niveau zit.
De resultaten van jouw toetsen nemen we mee naar de rapportbespreking. Heb je hele goede
cijfers en gaat het je allemaal makkelijk af? Dan kijken we of je een niveau hoger kan.
Ben je een havo- of vwo-leerling? Dan maak je in de derde klas een profielkeuze. Het profiel
dat je kiest, bepaalt voor een groot deel het vakkenpakket voor de volgende leerjaren.
Ben je een mavo-leerling? Dan maak je in klas 2 je profielkeuze voor klas 3.
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Thuis op school

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is best groot. Snappen we! Alles
is nieuw en voelt nog een beetje vreemd. Daarom begin je de eerste week met ‘wendagen’.
We spelen kennismakingsspellen en er is een sport- en spelmiddag. Zo leer jij je nieuwe klasgenoten, leraren en het gebouw alvast kennen. Wedden dat jij je na een week helemaal thuis
voelt.

Wennen aan de middelbare school
De middelbare school is wel even anders dan de basisschool. Je hebt ineens veel meer huiswerk en regelmatig overhoringen en proefwerken. Maar we laten je niet zomaar aan je lot
over. Wat denk jij? Je mentor of leraar helpt je met het leren en maken van huiswerk.
Ze leren je ook hoe jij je kan voorbereiden op toetsen. Ook voor andere vragen kun je altijd
terecht bij je mentor.

Vind je een vak moeilijk?
Dan krijg je extra hulp. Zo makkelijk is het. Je mentor kan jou hierbij helpen.
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De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. Dit is een vaste docent waar je naartoe kan gaan met vragen. Maar ook als je gewoon even wat kwijt wilt, kan je naar je mentor gaan. Maar wat doet
een mentor nog meer?
Jouw
-

mentor:
helpt je bij het leren;
voert gesprekken met je over jouw cijfers en inzet;
zorgt ervoor dat de klas een groep wordt;
houdt contact met jouw ouders;
stimuleert klassenactiviteiten;
helpt bij meningsverschillen en ruzies in de klas.

Mentoruur
Iedere week heb je een vast mentoruur. Tijdens dit uur kan je alles bespreken over wat je op
school meemaakt. En je mentor helpt je ook met studievaardigheden. Van een goede planning
maken tot het voorbereiden op een toets: jouw mentor is er voor jou.
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Tweetalig onderwijs

Als je op havo of vwo zit, dan kun je tweetalig onderwijs volgen. Je krijgt dan de helft van je
lessen in het Engels. Dit bouwen we rustig op, zodat je aan de taal kunt wennen. Je krijgt dan
ook een extra vak Engels, waar je vooral oefent op de uitspraak. Dit is belangrijk omdat bijna
alle vervolgstudies in het Engels zijn. Veel leerlingen zijn jou al voor gegaan en hebben de
tto-route succesvol afgerond.
Maar dat is niet alles. We organiseren ook allerlei leuke projecten en uitwisselingen met scholen in andere landen. Zo groei jij op tot een echte wereldburger. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze aparte tto-folder.
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Pius Xpedition

Wie wil er niet op zoek naar zijn X-factor en doen waar je goed in bent of waar je graag beter
in wilt worden? Dit kun je bij ons op school ontdekken in onze talentenprogramma genaamd
de Pius Xpedition. In leerjaar 1 en 2 volg je Pius Xplore-lessen om te ontdekken wat je leuk
vindt en waar je goed in bent.
In de daaropvolgende leerjaren vervolg jij je Pius Xpedition en kun jij je steeds verder
ontwikkelen. Uiteindelijk groei je tot een Pius Xpert in de eindexamenklas.
Wil jij meer weten over de Pius Xpedition of het Pius Xplore-programma in leerjaar 1 en 2?
Neem dan contact op met Judith Kroeze (j.kroeze@piusx.nl). Zij is onze coördinator van de
Pius Xpedition en het Pius Xplore-programma in leerjaar 1 en 2.

Pius Soccer College
Welke voetballiefhebber wil dat nou niet? Drie uur per week voetballen onder schooltijd!
Dat kan op onze school. We noemen dit het Pius Soccer College. Tijdens twee van jouw drie
lesuren gym ga je elke week voetballen onder begeleiding van gediplomeerde trainers.
Moet je per se een goede voetballer zijn? Zeker niet. Het gaat er vooral om dat je beter wilt
worden en plezier beleeft aan voetballen. Als je goede schoolresultaten behaalt dan kun je
ook nog een extra uur per week voetballen in plaats van het volgen van een les.
Wil je meer weten over het Pius Soccer College? Neem dan contact op met Wouter Sand
(w.sand@piusx.nl). Hij is onze coördinator van het Pius Soccer College.

Mavo
Op het Pius X College locatie Aalderinkshoek kun jij de volledige mavo-route van leerjaar
1 t/m 4 volgen. Met jouw mavodiploma kun je verder studeren op het mbo, maar uiteraard
is het ook mogelijk om daarna verder te gaan voor je havodiploma. Bij de mavo staat het
‘levensecht’ leren centraal. We hebben een intensieve samenwerking met verschillende
bedrijven waardoor jij, naast het volgen van lessen, ook de mogelijkheid hebt om praktijk-
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ervaring op te doen. In de bovenbouw ga je het programma Dienstverlening & Producten
(D&P) volgen, waarbij je ook opdrachten vanuit het bedrijfsleven krijgt om mee aan de slag
te gaan. Tevens kun je deelnemen aan het toptraject. Een route die je helpt om nog beter
voorbereid aan je vervolgopleiding te beginnen. Meer weten over onze mavo? Neem dan
contact op met onze teamleider mavo: Sanne Gerritsen (s.gerritsen@piusx.nl) of bel met het
algemene nummer van school en vraag naar Sanne.

Anglia
Als je geen tweetalig onderwijs kan volgen, maar wel beter wilt worden in Engels, dan kun je
ook Anglia volgen. Je krijgt dan één lesuur per week extra Engels van een vakdocent. Voordat
de lessen beginnen, kijken we wat jouw startniveau is. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau
lessen volgen in lezen, schrijven en luisteren. Aan het einde van het schooljaar doe je het
officiële Ascentis Anglia ESOL examen. Als je dat examen haalt, dan krijg je een certificaat en
kun je het jaar erop starten met het volgende niveau.

ICT-rijk onderwijs
Je merkt vast dat ICT niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Techniek
en computers kom je overal tegen. Op school krijg je naast ‘echte’ boeken digitale
versies. Ook werk je veel met jouw eigen laptop. Je verzamelt informatie, maakt
opdrachten of oefent met de lesstof.

Activiteiten
Elk jaar organiseren we culturele activiteiten, techniekprojecten, verkeersactiviteiten en excursies. Wat denk je bijvoorbeeld van een dagje skiën in Winterberg? Superleuk toch! Maar je
kunt ook een workshop muziek of beeldende vorming volgen. Volg je tweetalig onderwijs? Dan
zit er ook een Engelstalige voorstelling in jouw programma. Misschien wel wat voor jou!
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Je bezoekt samen met je klas ook regelmatig bedrijven of gaat op ontdekking in verschillende
musea. Maar je doet ook mee aan een project waar je bijvoorbeeld iets ontwerpt met virtual
realityprogramma’s. Je leest het al: genoeg leuks!

Leerlingbegeleider
Wil het niet helemaal lukken op school, zit je niet op je plek in de klas of is het thuis niet
zo fijn? Dan is de leerlingbegeleider er voor jou. Hij begeleidt je op sociaal en emotioneel
gebied en luistert in goed vertrouwen naar je. Samen kijken jullie naar een oplossing als er
een probleem is. Kan hij je zelf niet verder helpen? Dan weet de leerlingbegeleider welke
hulpmogelijkheden er allemaal zijn.
Hij kan jouw probleem bijvoorbeeld in het ondersteuningsteam bespreken. Hierin zitten
specialisten die jou kunnen helpen. Maar voordat we dat doen, vragen we natuurlijk altijd
toestemming aan jou en jouw ouders. Het kan soms gebeuren dat je vastloopt op school.
Je hebt moeite met het huiswerk en de toetsen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Leerlingbegeleiding helpt je met leer-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen.
Een aantal keren per week helpen ze jou verder. Dit overleggen we eerst met jouw ouders.

Dyslexie
Vind je het lastig om letters uit elkaar te houden? En heb je moeite met het lezen en
schrijven van woorden en zinnen? Dan kan het zijn dat je dyslexie hebt. In de eerste klas
maakt iedereen een dictee. De docenten screenen op basis van de resultaten van het dictee
leerlingen die recht hebben op een dyslexieonderzoek. Wanneer uit het onderzoek komt dat
je dyslexie hebt, dan krijg je een groene kaart. Met die groene kaart kun je bijvoorbeeld
extra tijd krijgen voor het maken van proefwerken of krijg je een aangepaste beoordeling
bij spelfouten. Heb je al een dyslexieverklaring? Dan is die verklaring bij ons ook geldig.
Je hoeft niet opnieuw een test te maken.
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Voor ouders

We vinden het belangrijk dat u als ouder weet wat er op school gebeurt en dat wij weten wat
er thuis speelt. Daarom organiseren wij in het eerste schooljaar vier ouderavonden:
-

start schooljaar: algemene ouderinformatieavond en kennismaking met de mentor;
voor het eerste rapport: kind-ouder-mentorgesprek, 10 minuten;
na het eerste rapport: 10-minutengesprekken, met vakleerkrachten;
na het tweede rapport: 10-minutengesprekken, met de mentor.

Wij hebben een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem waarin wij op elk moment alle actuele cijfers en andere informatie kunnen zien. Teamleiders en mentoren bespreken met deze
informatie alle leerlingen. In het ouderportaal kunt u de cijfers en absentiegegevens van uw
kind zien. Ook het opgegeven huiswerk kunt u hier zien. Over de aanmelding voor het ouderportaal ontvangt u aan het begin van het schooljaar meer informatie.
Wij vinden de mening van ouders heel belangrijk. Heeft u een vraag of suggestie? Neem dan
contact met ons op. U kunt ook deelnemen aan de klankbordgroep van ouders of de ouderraad.

Aanmelding
Wilt u uw kind aanmelden voor het Pius X College? Dat kan! Download het aanmeldformulier
op www.aanmeldenvoalmelo.nl. Als ouder vult u deel één van het formulier in. Dit formulier
moet u afgedrukt en ondertekend bij de leerkracht van groep 8 inleveren. De basisschool vult
deel twee en drie in.
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Scholenopdekaart.nl

Wilt u meer informatie over het Pius X College? Kijk dan op www.piusx.nl. Hier kunt u ook
de schoolgids downloaden. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u doorstroomgegevens,
examenresultaten en de tevredenheid van ouders en leerlingen vinden. Op deze website
kunt u verschillende scholen met elkaar vergelijken.
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Locatie Aalderinkshoek
César Franckstraat 4
7604 JG Almelo
Tel.: 0546-540808
info@piusx.nl
piusx.nl
ikkiespius.nl
https://www.facebook.com/
piusxaalderinkshoek
@Piusaalderinkshoek

spius.nl
215592
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